Dohoda o spolupráci pri zakladaní a následnej starostlivosti o kvitnúce trávnaté porasty v rámci
realizácie projektu Interreg V-A SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku
- BLUEHLINGE
(ďalej len ako „Dohoda o spolupráci“)
Č:MAGBO 1900055
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
medzi
Účastník Dohody o spolupráci 1.:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutár:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. Č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len ako „Bratislava“)
a
Účastník Dohody o spolupráci 2.:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutár:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
31 771 815
RNDr. Tomáš Kušík, PhD., predseda

(ďalej len ako „BROZ“)
(Bratislava a BROZ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany dohody“)
ČLÁNOK I
Predmet Dohody o spolupráci
I.1

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri založení kvitnúcich
trávnatých porastov (ďalej len „lúčne porasty“) a zabezpečení starostlivosti o vytvorené lúčne
porasty.

I.2

BROZ je občianskym združením, ktorého cieľmi činnosti sú okrem iného aj udržiavanie
priaznivého životného prostredia a zlepšovanie jeho kvality, ochrana a zveľaďovanie životného
prostredia, starostlivosť o jeho zložky, prvky, prírodné zdroje a ekosystémy v prospech trvalo
udržateľného rozvoja, prispievanie k ochrane, zveľadeniu a obnove prírodných hodnôt na území
Slovenskej republiky a v krajinách Európskej únie s osobitným dôrazom na Bratislavu, jej širšie
okolie a Podunajsko, podporovanie tradičných spôsobov obhospodarovania a údržby krajiny,
vrátane pasenia a chovu domácich hospodárskych zvierat.

I.3

Spoločným cieľom spolupráce Zmluvných strán na základe tejto Dohody o spolupráci je
založenie lúčnych porastov v zastavanom území mesta/obce Bratislava najneskôr do 31.10.2020
a následná starostlivosť o založené lúčne porasty počas doby trvania tejto Dohody. Účelom
založenia lúčnych porastov je zvýšenie biodiverzity v mestách, vytvorenie priestoru na život
vzácnych druhov hmyzu s dôrazom na motýle. Pre tento účel budú na výsev použité špeciálne
lúčne zmesi osiva s prímesou kvitnúcich rastlín potrebných pre prežitie hmyzu.

I.4

Všetky aktivity Zmluvných strán sa budú uskutočňovať v súlade s platnou dokumentáciou
ochrany prírody a krajiny a v prípade potreby aj pod dohľadom Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky.

ČLÁNOK II
Práva a povinnosti BROZ
II.1

BROZ sa zaväzuje mestu Bratislava bezplatne a na vlastné náklady poskytnúť osivo na výsev
lúčnych porastov, ktoré vyberie a nakúpi podľa vlastného uváženia, prípadne na základe
spoločnej dohody a taktiež Bratislave odovzdať inštrukcie dodávateľa o najvhodnejšom spôsobe
výsevu a starostlivosti o porasty.

II.2

BROZ zabezpečí v priebehu realizácie projektu propagáciu významu kvitnúcich plôch v mestách
a obciach prostredníctvom akcií pre verejnosť, ako aj prácou s miestnymi vzdelávacími
inštitúciami (ZŠ, MŠ). BROZ sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov mesta Bratislava, ktorí
sa spolupodieľajú na starostlivosti o mestskú zeleň, ďalšie vzdelávanie o prírode blízkych
postupoch starostlivosti o životné prostredie v mestách v rozsahu minimálne dvoch celodenných
vzdelávacích podujatí na túto tému.

II.3

BROZ zabezpečí pre mesto Bratislava minimálne jeden náučný panel vysvetľujúci význam
kvitnúcich plôch v mestách pre biodiverzitu a populácie motýľov.

ČLÁNOK III
Práva a povinnosti mesta Bratislava
III.1 Bratislava sa zaväzuje počas trvania tejto Dohody o spolupráci komunikovať s BROZ ohľadom
založenia a starostlivosti o lúčne porasty na zabezpečenie želanej kvality porastov.
III.2 Pri zakladaní lúčnych porastov sa Bratislava zaväzuje zabezpečiť nasledujúce činnosti – príprava
pôdy v jesennom a následne jarnom období (odstránenie trávneho drnu, zrotavátorovanie pôdy,
dôkladné odstránenie korienkov v pripravenej pôde), zabezpečenie pracovníkov na asistenciu pri
výseve, prípadná technická podpora podľa vzájomnej dohody – najmä zabezpečenie pravidelného
zalievania po dobu prvých 6-8 týždňov od založenia porastu až po jeho zapojenie, ale aj inštaláciu
dočasného ohradenia (zatlčenie agátových kolíkov s špagátom). Tabuľky na označenie porastu,
ako aj stĺpiky na dočasné ohradenie zabezpečí BROZ.
III.3 Pri starostlivosti o lúčne porasty sa Bratislava zaväzuje zabezpečiť nasledujúce činnosti – kosenie
lúk vhodným typom kosačiek (podľa poradia vhodnosti pre porasty: ručná kosa, malá lištová
kosačka, prípadne malá bubnová kosačka alebo krovinorez – kosenie na výšku 8-10 cm) 2x ročne,
v termíne vopred určenom pracovníkmi BROZ a odsúhlaseným mestom Bratislava
(predpokladaný termín: druhá polovica mája/prvá polovica júna a následne september).
III.4 Bratislava sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri osádzaní náučného panelu na vopred dohodnutom
mieste.

ČLÁNOK IV
Odplatnosť Dohody o spolupráci
IV.1 Dohoda o spolupráci je bezodplatná. Jednotlivé Zmluvné strany dohody sa zaväzujú vykonávať
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody o spolupráci bez nároku na odplatu či náhradu
vynaložených nákladov od druhej Zmluvnej strany.
ČLÁNOK V
Trvanie Dohody o spolupráci
V.1

Táto Dohoda o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.10.2025.

V.2

Túto Dohodu o spolupráci sú Zmluvné strany dohody oprávnené vypovedať len v prípade
porušenia povinnosti druhej Zmluvnej strany. Výpovedná lehota je 1 mesiac, pričom začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane.
ČLÁNOK VI
Záverečné ustanovenia

VI.1 Zmluvné strany dohody sa zaväzujú sa navzájom informovať o podstatných okolnostiach
majúcich vplyv na uplatňovanie tejto Dohody o spolupráci a poskytovať si vzájomnú súčinnosť
pri propagácii a komunikácii dosiahnutých výsledkov.
VI.2 Za účelom zabezpečenia starostlivosti o vytvorené lúčne porasty v súlade s odsekom I.3 tejto
Dohody o spolupráci týmto Bratislava udeľuje BROZ súhlas na získavanie finančných
príspevkov, prostriedkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, európskych a iných fondov. Takto
získané prostriedky musia byť v plnej miere použité na aktivity a činnosti smerujúce
k dosiahnutiu cieľa tejto Dohody o spolupráci.
VI.3 Táto Dohoda o spolupráci je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná
strany dostane dva (2) rovnopisy.
VI.4 Túto Dohodu o spolupráci je možné meniť len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými
obidvomi Zmluvnými stranami.
VI.5 Zmluvné strany dohody si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpísali.
V Bratislave, dňa .........................

________________________________
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
RNDr. Tomáš Kušík, PhD.
predseda združenia

V Bratislave, dňa .........................

________________________________
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

